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Overzicht
Welkom in de uitgebreide handleiding van de Spider IV. Deze gids bevat uitgebreide 
details over de functies en mogelijkheden van de Spider IV, die niet worden behandeld in 
het Pilotenhandboek.

De Spider IV is de nieuwste generatie versterkers uit de Spider familie. Hij biedt de meest 
geavanceerde versterkermodelling van Line 6 in een compact, gunstig geprijsde combo of 
top. Hier volgt een overzicht van een aantal nieuwe functies die de Spider een stap verder 
hebben gebracht.

Functies
• 16 versterkermodellen, waaronder 4 nieuwe mid-gain modellen, gebaseerd op 

legendarische versterkers

• Nieuwe Smart Harmony en Pitch Glide effecten met 28 voorgeprogrammeerde 
instellingen

• 18 effectmodellen, via 3 Smart FX knoppen met aanpasbare primaire en secondaire 
effecten

• 2 Reverb modellen met hun eigen Mix regelaar op het frontpaneel 

• Een nieuwe Edit Mode waarmee je de Smart FX en Reverbs kunt aanpassen

• Instelbare pre & post Boost plus 2 nieuwe noise gate modellen (Gate+NR)

• Quick Loop functie, met 14 seconden recording & overdubbing capaciteit

• De firmware kan worden geupdate via de MIDI mogelijkheden van de FBV MkII

• Nieuw eindtrap en speakerkast ontwerp voor veelzijdige klankprojectie

• Nieuwe LCD display met Momentary Modes, waarop je direct parameters kunt 
aflezen

• Tijd gebaseerde Delay en Mod effecten

• Meer dan 500 artiesten- en songpresets, plus 64 gebruikerslocaties

• FBV pedaal aansluiting via FBV Shortboard MkII of FBV Express MkII

• CD/MP3 ingang voor het aansluiten van MP3 spelers of drumcomputers

• Stereo Headphones/Direct Output voor afluistering of direct recording
Laten we maar eens beginnen met het verkennen van de knoppen op het frontpaneel...
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1   Guitar In – Hier inpluggen.

2   Amp Models – Draai aan deze knop om een van de 16 versterkermodellen te 
selecteren. Deze zijn geïnspireerd door voicings of kanalen van onze favoriete versterkers. 
Alle Tone en FX regelaars zijn door ons al zo ingesteld dat ze goed klinken met dat 
versterkermodel. Je kunt dus direct spelen. Als je een versterkermodel selecteert zie je in 
het LCD Display de naam en de huidige instellingen van Drive, Bass, Mid, Treble, 
Channel Volume en Reverb.

3   Manual Mode – Druk op deze knop voor Manual Mode. Als de LED ervan 
aanstaat, bepaalt de stand van de knoppen op het frontpaneel het geluid, zelfs als je een 
nieuw versterkermodel laadt. Als je Manual Mode verlaat, door een andere preset te 
kiezen, nemen de instellingen van die preset het over. 

4   Toonregelaars – Drive werkt als de volume- of gainknop op andere versterkers. 
Het bepaalt hoeveel oversturing je krijgt. De Bass, Mid, en Treble knoppen zijn door 
ons voor elk versterkermodel zo ingesteld dat je optimale toonregeling hebt, gebaseerd 
op het oorspronkelijke versterkermodel. Als je een van deze knoppen beweegt, kun je in 
het LCD Display de instellingen van Drive, Bass, Mid, Treble, Channel Volume en 
Reverb aflezen.

5   Channel Volume – Deze knop zit voor het Master Volume in in de signaalketen 
en helpt je om de volumes van de verschillende presets te balanceren. Als je deze knop 
beweegt, kun je in het LCD Display de instellingen van Drive, Bass, Mid, Treble, 
Channel Volume en Reverb aflezen.

Knoppen op het frontpaneel
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6   Channels – Druk op een van de A B C D Channel knoppen om een preset uit de 
huidige User bank te selecteren. De naam van de preset verschijnt in het LCD Display.  
Om een preset op te slaan, houd je een van deze knoppen meer dan twee seconden 
ingedrukt. *Zie hoofdstuk 4•1 voor details.

7   Smart FX knoppen – Draai aan een van deze drie knoppen om snel en 
gemakkelijk een effect te selecteren. Met elke knop kun je kiezen uit 3 primaire en 3 
secundaire effecten kiezen. In totaal heb je dus 18 mogelijkheden met drie effecten 
tegelijkertijd.

Aan de LED kun je zien welk effect actief is, rood of groen. Als de instellingen van een 
effect zijn veranderd, wordt de LED geel. *Zie hoofdstuk 4•3 voor meer informatie over 
het programmeren van effecten. Als je een knop helemaal terugdraait, staat het effect uit 
en worden de instellingen ongedaan gemaakt.

FX-1 Knop: selecteert tussen Red Comp of Fuzz Pi, Auto Wah of Auto Swell, Pitch Glide 
of Smart Harmony, met vooringestelde instellingen per effect.    

FX-2 Knop: selecteert tussen Chorus of Flanger, Phaser of U-Vibe, Opto of Bias Trem, 
wederom met vooringestelde instellingen per effect.

FX-3 Knop: selecteert tussen Digital Delay of Analog Delay w/Mod, Tape Echo of Multi-
Head, Sweep Echo of Reverse, met een aantal verschillende instellingen. De Tap LED 
knippert overeenkomstig met de Delaytijd. 
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Als je aan een van de drie FX knoppen draait, verschijnt in het Momentary FX Display 
de naam van het huidige effect. Om het andere model te kiezen, draai je aan de Presets 
knop, terwijl het Momentary Display wordt weergegeven. Je selectie wordt nu opgeslagen 
in die effectlocatie en kan worden opgeslagen met de preset. 

8   Tap – Om het tempo van tijdgebaseerde Mod en Delay effecten in te stellen, druk je 
minstens twee keer achtereen op de Tap knop in het gewenste tempo. Als Tap op  Don’t 
Control staat ( in Edit mode), kun je de Delaytijd en de Mod speed handmatig instellen 
en blijven ze onafhankelijk van het Tap tempo.

Hold Tap For Tuner  – Om het stemapparaat te activeren, houd je de TAP knop een 
paar seconden ingedrukt. Je kunt het stemapparaat aflezen in het LCD Display, samen 
met de noot die je aan het stemmen bent. Via de grafische lijnen, links en rechts, kun je 
zien of je gestemd bent en als dat zo is, zie je de volgende symbolen in het display: * *.

9   Reverb – Als je aan de Reverb knop draait, wordt in het LCD scherm via een balk 
getoond wat het mix niveau ervan is, samen met de naam van het Reverb model. Om een 
ander Reverb model te kiezen, draai je, terwijl de Reverb modelnaam wordt weergegeven, 
aan de Presets knop.

10   Master Volume – Regelt het master uitgangsvolume van je Spider IV. Deze 
knop regelt ook het uitgangsniveau van je hoofdtelefoon en de Stereo Line Outputs.

11    Quick Loop – Als je deze knop indrukt, kom je in de Looper Control Mode, 
waar je via de Tap knop kunt opnemen, overdubben, afspelen en stoppen. *Zie hoofdstuk 
3 voor meer info over het opnemen en afspelen van loops.

12   Navigatie Disc – Druk op de pijltjes Omhoog, Omlaag, Links, of Rechts 
om een parameter te selecteren die je wilt veranderen. De pijltjes worden voor elke functie 
weergegeven in het LCD scherm. *Meer info over de parameters van de versterker- en 
effectmodellen, die je via deze knop kunt bedienen, vind je in hoofdstuk 3.

13  Presets/Press To Edit – Als je in de Preset Select mode zit, draai je aan 
deze knop om een User preset te laden uit de huidige Bank. Je kunt ook door de vele 
artiesten- en songpresets bladeren. Druk de knop in om in Edit mode te komen, waar je de 
parameters van je effecten kunt instellen en in Setup mode instellingen kunt selecteren. 
*Zie hoofdstuk 2, voor meer info over de verschillende modes.
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14   LCD Display – Het LCD (liquid crystal display) biedt je een kijkje in de ziel 
van je Spider IV. Je ziet hier de verschillende pagina’s als je aan de bijbehorende knoppen 
draait: het Momentary Tone display, het Momentary FX display en vele andere parameter 
menu’s tijdens het programmeren van je gitaargeluiden. Het LCD scherm is gemaakt om 
je directe informatie te geven over elke parameter die je instelt.

15   Power – Hiermee zet je je Spider IV aan. Het is het beste om het mastervolume 
dicht te hebben wanneer je dit doet.

Aansluitingen op het achterpaneel

16   Stereo Phones/Direct Output – Hier sluit je een hoofdtelefoon 
aan, maar je kunt je Spider IV ook via deze uitgang direct aansluiten op een mixer, PA, 
computer geluidskaart, opname apparaat of andere lijn ingangen. Het signaal dat hieruit 
komt behoort tot het beste van de wereld als het gaat over een direct signaal.

17   CD/MP3 In – Deze 1/8 inch ingang kun je gebruiken om een CD- of MP3 
speler of een andere geluidsbron, zoals bijvoorbeeld een drumcomputer aan te sluiten op 
je Spider IV. Je kunt het uitgangssignaal van je geluidsbron en het Channel volume van 
de gekozen Preset makkelijk met elkaar in balans brengen. Begin met het volume van je 
audioapparaat zo laag mogelijk in te stellen, waarna je het geleidelijk omhoog brengt tot 
het past bij je gitaargeluid. Verlaag het Channel Volume als je gitaar te hard blijft. Je kunt 
beide volume tegelijk regelen met de Master volumeknop.

18   FBV Pedal Input – Deze RJ-45 stekker is de standaard Line 6 connector voor 
het aansluiten van FBV Foot Controller. Je kunt via de nieuwe FBV MkII pedalen ook de 
firmware van je Spider IV updaten en via een goede MIDI installatie kun je ook Progrma 
Change en andere MIDI berichten naar je Spider IV sturen via een computer.

USE ONLY
STEREO 1/4”

TRS CABLE

FBV PEDAL
CD/
MP3

PHONES/
DIRECT OUT
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19   Extension Speaker Outs – De Spider IV HD150 en 150 Combo hebben 
deze uitgangen, waarop je twee 8 Ohm speakerkasten kunt aansluiten. Ze werken dan in 
stereo.

SPEAKER OUTS / CLASS 2 WIRING

RIGHT
8 OHMS

LEFT
8 OHMS
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Presets
Je Spider IV is klaar voor gebruik als je ‘m aanzet. Gewoon je gitaar inprikken en spelen...  

Je kunt eenvoudig effect parameters, de Looper of de honderden presets benaderen met 
de Nav Disc of de Presets knop en zo je gitaargeluid helemaal naar je wensen aanpassen.

Preset Select
Als je je Spider IV aanzet, staat hij in Preset Select mode. Dit betekent dat je met de 
Presets knop en de Navigatie Disc programma’s kunt selecteren uit de User, Artist of Song 
presets. Je kunt ook via een van de A, B, C of D knoppen een User preset kiezen uit de 
huidige bank of met een FBV foot controller door de 16 User banken navigeren.  

Hier volgt in een overzicht hoe Preset Select mode werkt:

Manual Mode
Als je op de Manual Mode knop drukt, plaats je de Spider IV in Manual Mode. Dit betekent 
dat alle instellingen, ongeacht hoe je ze hebt opgeslagen, overeenkomen met de positie 
van de Drive, Bass, Mid, Treble, Channel Volume en Reverb knoppen op het frontpaneel. 
Druk nogmaals op de Manual Mode knop of laad een preset om Manual Mode te verlaten.

• De L/R pijltjes 
op de Nav Disc 
selecteren het 
preset type (User, 
Artist of Song)

• Met de pijltjes 
Omhoog en 
Omlaag ga je naar 
de volgende map 
binnen hetzelfde 
preset type

• Draai aan de 
Presets knop 
om de volgende/
vorige preset uit 
de huidige map 
te selecteren

• De huidige pre-
set wordt hier 
weergegeven      
[Coldplay Wash]
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Opslaan
Als je eenmaal een geluid hebt gemaakt dat je wilt bewaren, kun je die opslaan in een van 
de User banken. Artist en Song presets kunnen niet worden overschreven, dus als je een 
aangepaste versie daarvan wilt opslaan, moet je dat doen in een van de 64 geheugenlocaties 
van bank 1 tot 16, channel A, B, C of D.

In dit overzicht kun je zien hoe het opslaan werkt: 

• Met de pijltjes 
Links/Rechts van 
de Nav Disc se-
lecteer je een van 
de karakters van 
de preset naam [hij 
gaat knipperen]

• Met de pijltjes 
Omhoog en 
Omlaag kies je de 
volgende/vorige 
User bank als 
opslag locatie

• Met de Presets 
knop verander 
je het karakter 
in de preset 
naam [indruk-
ken voor andere 
karaktertypes]

• Hier wordt de 
preset opgesla-
gen [Bank 1 
Chan A]

Een preset sla je op door:

• De Channel knop van de huidige preset locatie ingedrukt te houden - de LEDs gaan 
knipperen

• In het geval van een Artist of Song preset een willekeurige Channel knop ingedrukt 
te houden

• Met de Nav Disc een bank te kiezen waarin de preset wordt opgeslagen

• De preset een naam te geven - Met de L/R pijltjes selecteer je de karakters, met de 
Presets knop verander je die

• Op de Channel knop van de gewenste opslaglocatie te drukken

• De LEDs knipperen even snel om aan te geven dat het opslaan klaar is

• Je preset is nu opgeslagen
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edit MOde
Naast de standaard toonregelaars, heeft de Spider IV een nieuwe Edit Mode waarmee je 
eenvoudig al je effect parameters kunt wijzigen. Elke parameter is toegankelijk voor FX1, 
FX2, FX3, Reverb, Gate, Boost, Volume, Loop en Setup.

Als je een nieuw geluid wilt maken, kun je het beste eerst een versterkermodel kiezen, 
of beginnen met een fabriekspreset die in de buurt komt van wat je zoekt. Dan stel je de 
Drive, Bass, Mid en Treble knoppen in. Als je een toonregelaar aanraakt, verschijnen de 
instellingen ervan in het LCD scherm. Dit noemen we het Momentary Tone Display.

Als je aan de Amp Model knop draait, verschijnt de naam van het versterkermodel in het 
LCD scherm. Zo kun je zien wat je hebt gekozen, zonder naar de knop te hoeven kijken.

Effecten voeg je toe door aan een van de drie SmartFX knoppen te draaien. Je kunt één 
effect per SmartFX knop toevoegen per preset, naast de Reverb. 

Je selecteert een ander effectmodel (of reverbmodel) door de Presetsknop te draaien, 
terwijl de naam van het effectmodel in het LCD scherm zichtbaar is. Die naam wordt vier 
seconden weergegeven, dus als je iets wilt veranderen, raak je de knop van het effect in 
kwestie aan en draai je de Presets knop naar links of rechts om een ander model te kiezen.

Als je aan de Reverb knop draait, verschijnt de naam van het reverbmodel in het LCD 
scherm, samen met een balk waaraan je het mix level van de reverb kunt aflezen.
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Met de Links/Rechts pijltjes navigeer je door de effectblokken. En met de pijltjes Omhoog/
Omlaag selecteer je een parameter uit het gekozen blok. Met de Presets knop verander je 
de parameter instelling.

Afhankelijk van het effect dat je bewerkt, heb je onder andere de volgende parameters: 
Routing, Mix, Tone, Feedback, Depth, Speed, Time en Tap Control.

Over SmartFX

Als je in Preset Select Mode aan de FX1, FX2 of FX3 knoppen draait, zul je zien dat de 
parameters al zijn ingesteld. Deze SmartFX bieden direct een muzikaal geluid zonder dat 
individuele parameters aangepast hoeven te worden

Dit maakt het makkelijk om even snel de verschillende effecten uit te proberen, zonder 
dat je je hoeft te bekommeren over het instellen ervan. Als je eenmaal een effect hebt 
gekozen, kun je die via de Edit Mode naar je persoonlijke smaak aanpassen.

*In Hoofdstuk 4 SmartFX zullen we dit in meer detail behandelen.

Als je je effecten hebt gekozen, kun je in de Edit Mode de individuele effecten aanpassen. 
Je komt in Edit mode door de Presets knop in te drukken. Het LCD ziet er dan zo uit: 

• Met de Links/
Rechts pijltjes 
van de Nav Disc 
ga je naar FX1, 
FX2, FX3, Reverb, 
Gate, Boost, Vol, 
Loop en Setup

• Met de pijltjes 
Omhoog en Om-
laag blader je door 
de parameters van 
het geselecteerde 
effect [de mix van 
FX3]

• Met de Presets 
knop stel je de 
huidige parameter 
in [Mix]

• Hier wordt het 
huidige model 
weergegeven      
[Digital Delay]
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Gate
Als je Rechts klikt op de Nav Disc, terwijl je in het Reverb venster bent, verschijnt het 
Gate venster. De mogelijkheden voor de Gate zijn Off (Gate staat uit), Gate (een standaard 
Noise Gate), NR (een frequentie afhankelijke Noise Reduction) of Gate + NR (Gate en 
Noise Reduction tegelijk). De parameters van de Gate worden per preset opgeslagen.

Boost
In de Spider IV zit een nieuwe Boost, die je vindt in het volgende Edit Mode scherm, 
rechts van de Gate. Boost heeft drie parameters: Pre (de hoeveelheid Boost voor het 
versterkermodel), Post (de hoeveelheid Boost na het versterkermodel) en Active, waar je 
kunt kiezen tussen aan en uit. Boost wordt ook per preset opgeslagen.

Vol
Rechts van de Boost vind je het Vol scherm. Als je een FBV met EXP pedaal hebt, kun je 
die als volumepedaal gebruiken. De parameters van  Volume zijn Min (het volume als het 
pedaal in de hielpositie staat), Max (voor als het pedaal helemaal is ingetrapt) en Routing 
(zit het Volume voor of na het versterkermodel). Ook Volume wordt per preset opgeslagen.

Loop
Wederom op het rechterpijltje drukken en je komt bij Loop. Dit scherm gaat over de 
routing van de Looper en wordt per preset opgeslagen. Pre betekent dat de loop wordt 
afgespeeld voor het versterkermodel en Post laat de loop erna afspelen.
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• Bij AutoFX kun je kiezen uit AmpSetFX, wat betekent dat je effecten veranderen 

als je van versterkermodel verandert, of Disabled, wat betekent dat je effecten niet 
veranderen als je van versterkermodel verandert. Met de Presets knop verander je 
de instelling.

Setup
De Setup Mode bestaat uit vier schermen: Auto FX, Back Light, Tap Light en Version 
Number. Om hierin dingen te wijzigen, druk je op de Presets knop om in Edit Mode te 
komen, waarna je de pijltjes Links/Rechts gebruikt tot SETUP wordt weergegeven in het 
LCD scherm. Gebruik nu de pijltje Omhoog en Omlaag voor de volgende instellingen:

• Druk op het pijltje Omlaag om BkLite te wijzigen. Je keuzes zijn On (het LCD scherm 
staat altijd aan), of 15SecOff, wat betekent dat het LCD scherm na 15 seconden 
inactiviteit uitschakelt. Draai aan de Preset knop om de intelling te veranderen en 
ga met het pijltje Omlaag naar het volgende scherm.

• De keuzes voor TpLite zijn als volgt: On (het TAP lichtje knippert altijd 
overeenkomstig het huidige tempo) of Flash 8 (het TAP lichtje knippert 8 keer na 
intrappen van de TAP knop en blijft daarna uit). Maak je keuze met de Presets knop.

• Het vierde setup venster toont de versie van het Flash geheugen van je Spider IV. 
Hier kun je niets wijzigen.
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sMart FX
Zoals we eerder noemden in Hoofdstuk 3 Programmeren, zijn FX1, FX2 en FX3 
zogenoemde SmartFX. SmartFX zijn ontworpen om je geweldig klinkende effecten te 
bieden zonder allerlei parameters te hoeven instellen. Je kunt natuurlijk via Edit mode de 
effecten aanpassen naar je smaak, maar je beluistert de effecten het makkelijkste door aan 
een van de 3 FX knoppen te draaien.

Als je aan een SmartFX knop draait, hoor je een aantal verschillende voorgeprogrammeerde 
instellingen die worden bepaald door de ‘swoosh’ positie van de knop. Swoosh is onze term 
voor het gebied tussen het begin en het einde van een effect op de SmartFX knop. 

Voor elke SmartFX knop kun je een effect kiezen uit drie primaire of secundaire 
effectmodellen. Als je bijvoorbeeld de FX1 knop open draait, licht de eerste LED rood op, 
wat aangeeft dat het Red Comp model actief is. In het display verschijnt de naam RED 
COMP met een balk waaraan je de swoosh positie kunt aflezen.  

Als je het Secundaire effect wilt laden, draai je de Presets knop naar rechts, terwijl RED 
COMP in het LCD display wordt getoond. Nu verschijnt FUZZ PI in het display en wordt 
de FX1 LED groen. Om FX1 weer terug te zetten op RED COMP, beweeg je de FX1 knop 
zodat FUZZ PI in het display wordt getoond, waarna je de Presets knop naar links draait.

Hierboven zie je de primaire en secundaire FX1 modellen voor de Gain, Auto en Pitch 
locaties. Aan de kleine knop in het display kun je zien of het primaire of secundaire model 
actief is (naar links is primair, naar rechts is secundair). Aan de balk kun je de swoosh 
positie aflezen.
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Wederom kun je aan de kleine knop in het display zien of het primaire of secundaire model 
actief is (naar links is primair, naar rechts is secundair). Aan de balk kun je de swoosh 
positie aflezen.

Hier volgen de primaire en secundaire FX 2 modellen voor de Chorus, Phaser en Tremolo 
locaties:

Hier volgen de primaire en secundaire FX 3 modellen voor de Delay, Tape Echo en Sweep 
Echo locaties:
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De Reverb valt niet onder de SmartFX, maar heeft wel een primair en secundair effectmodel, 
zoals je hieronder kunt zien. En net zoals bij de SmartFX, kun je van model wisselen via de 
Presets knop, terwijl de modelnaam van het reverbmodel zichtbaar is in het LCD scherm. 
De balk geeft de hoeveelheid Reverb aan, overeenkomstig de positie van de Reverb knop.

Smart FX aanpassen
Naast het aanpassen van effecten zoals beschreven in Hoofdtuk 3 Programmeren, kun 
je individuele parameters van effecten ook aanpassen zodat, wanneer je het effect in een 
preset selecteert, je instellingen worden opgeroepen. Deze instellingen worden opgeslagen 
per preset. Als een SmartFX handmatig is aangepast, licht de bijbehorende LED geel op, 
in plaats van rood of groen. Dat ziet er op het frontpaneel ongeveer als volgt uit:

• FX1:  Auto Wah  
[rood = primair]

• FX2: U-Vibe     
[groen = secundair]

Aan de gele kleur van FX3 kun je zien dat hij is aangepast. Om te zien of het primaire 
effect of secundaire effect van FX3 actief is, moet je de FX3 knop bewegen, om het in het 
display weer te laten geven, of druk je op de Presets knop om via de Edit mode de model 
naam te bekijken. Zo zou het FX3 scherm eruit zien als je de mix parameter wilt aanpassen:

• FX3: Tape Echo of Multi-Head 
[Geel = aangepast]

Je ziet dat er geen swoosh balk in beeld is, want dit effect is handmatig aangepast.
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Hier volgen wat belangrijke richtlijnen in verband met het aanpassen van SmartFX: 

• Als je instellingen van SmartFX wijzigt in Edit mode, worden die instellingen opge-
roepen als je de SmartFX knop van dat effect beweegt (de LED kleurt geel)

• Parameters die je niet wijzigt, worden ingesteld op de standaard SmartFX instellingen 
voor dat effect. Als je dus aan de SmartFX knop draait, veranderen alle niet door jou 
ingestelde parameters zoals ze dat altijd zouden doen.

• Je kunt per keer maar 1 effect per SmartFX knop tegelijk aanpassen

• SmartFX instellingen worden per preset opgeslagen

• Als je de SmartFX knop op ‘Off’ zet, worden alle aanpassingen verwijderd en gaan 
alle parameters van dat effect terug naar de standaard instellingen

Om de individuele instellingen af te lezen, kies je een instelling met de FX1 knop waarna 
je op de Presets knop drukt voor Edit mode. Je kunt nu via de pijltjes omhoog en omlaag 
door de verschillende Pitch Glide parameters navigeren. 

Als je de Pitch Glide instellingen wilt aanpassen, moet je bedenken dat de toonhoogte 
wordt bepaald door een combinatie van de Heel waarde, de Toe waarde en de Pedal positie. 
Als je geen pedaal hebt aangesloten en POS staat op 0, bepaalt de Heel waarde de noot 
die je hoort.

Pitch Glide tips
Als je de FX1 knop op Pitch zet, wordt het Pitch effect geactiveerd. Luister goed als je de 
FX1 knop langzaam langs de verschillende instellingen beweegt. Naast je oorspronkelijke 
noot, hoor je een tweede noot, eerst 2 octaven lager, dan 1 octaaf lager en dan -9, -7, -5, -4, 
-3, +3, +5,+7, +9 (halve tonen), 1 octaaf hoger en 2 octaven hoger.  De Mix staat op 44%.  

Met Heel bijvoorbeeld op +7 en POS op 0, hoor je de tweede noot 7 halve tonen hoger. 
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Om het Pitch Glide effect via een FBV pedaal te bedienen, ga je in Edit mode naar de 
Pitch Glide FBV parameter. Daar selecteer je Wah=Glid of Vol=Glid, afhankelijk van het 
pedaal waarmee je de Pitch Glide wilt bedienen. De noot die je hoort wordt altijd bepaald 
door de positie van je pedaal, met als minimum en maximum de Heel en Toe waardes.

Als de FBV parameter op Wah=Glid staat, kun je het effect aan of uit zetten via de knop 
onder het wah pedaal. Als je het effect uitzet, regelt het pedaal het volume, zoals normaal. 
Als je de Pitch Glide via de schakelaar onder het pedaal activeert, kun je het volume niet 
bedienen via het pedaal, tenzij je een extern expressiepedaal gebruikt voor het bedienen 
van het volume.

Als je de FBV parameter instelt op Vol=Glid,heb je geen controle over het volume via je 
FBV pedaal, want het pedaal bedient het Pitch Glide effect. Schakel je naar de wah, dan 
bedient het pedaal de wah, zoals gebruikelijk en staat het (pedaal)volume op 100%.

Smart Harmony tips
Om het Smart Harmony effect te selecteren, draai je de FX1 knop op Pitch, waarna je aan 
de Presets knop draait tot Smart Harmony wordt weergegeven in het LCD display. 

Luister naar de verschillende Smart Harmony instellingen door aan de FX1 knop te 
draaien, terwijl je bijvoorbeeld een open E snaar aanslaat. Eerst hoor je een octaaf lager, 
dan een paar lage harmonieën, gevolgd door enkele hogere harmonieën, tot een octaaf 
boven de originele noot.
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* In de twee bovenste afbeeldingen hierboven zie je een swoosh icoon links van ‘E’ en 
‘Major’. Dit houdt in dat dit standaard SmartFX instellingen zijn die niet zijn aangepast. 
De schermen met de Shift en Mix parameters tonen een draaiknop icoon wat betekent 
dat ze zijn aangepast. In het Routing scherm geeft het knop icoontje altijd Pre of Post aan.

Als je met bovenstaande instellingen wat riffs speelt die uit enkele noten bestaan, zul je 
continue de vijfde harmonie mee horen klinken. Met de Mix op 50% zouden de noten 
even hard moeten klinken. Probeer het eens.

• Selecteer een toon-
soort met de Presets 

knop

• Je kunt de tweede 
stem Pre of Post (voor 
of na) het versterker-

model plaatsen

• Stel de balans tussen 
de oorspronkelijke noot 
en de tweede stem in 

met de Mix knop

• Kies het interval met 
de Presets knop

• Kies een toonladder 
voor de toonsoort 

waarin je gaat spelen

Als je wilt experimenteren met je eigen Smart Harmony instellingen, moet je naar de 
Edit Mode gaan. Hier vind je de verschillende Smart Harmony schermen die je kunt 
aanpassen:
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Probeer nu eens een andere toonladder. We houden de instellingen van de toonsoort gelijk 
(E), de Mix (50%) en Routing (Pre).  Maar we zetten de toonladder op pentatonic major 
en het interval op +3rd. 

Met de pijltje omhoog/omlaag selecteer je het Scale scherm en met de Presets knop kies je 
PntMaj. Dan gebruik je de pijltjes omhoog/omlaag om het Shift scherm te tonen, waar je 
via de Presets knop de Shift op +3rd zet. Het zou er als volgt uit moeten zien:

Voordat je gaat spelen volgt hier een tip om je te helpen begrijpen uit welke noten een 
toonladder kan bestaan. Zet de Mix op 100% en ga terug naar het Shift scherm. Stel Shift 
in op +None en sla een open E aan. Die zou normaal moeten klinken.

Draai nu de Presets knop steeds een klik tegelijk naar rechts en bespeel bij elke klik 
diezelfde open E snaar. Je noten verspringen naar +2nd, +3rd, +4th, +5th, +6th, +7th, 
+8th en +9th.  Terwijl je speel hoor je de volgende noten: E (+None), F#, G#, B, C#, E, 
F#, G# en B.  Drie keer raden?  Dit was de pentatonisch majeur toonladder.

Zet nu de Scale en Shift parameters terug op de instellingen in de afbeeldingen hierboven 
en speel de 9 noten waar we zojuist mee experimenteerden. Speel ook eens wat riffs. De 
tweede stem zou steeds helemaal moeten kloppen. 

Zet nu de Shift parameter op +4th en speel nog wat riffs, wederom met dezelfde 9 noten. Ze 
zouden perfect met elkaar in harmonie moeten zijn. Sommige Shift waardes, zoals +2nd, 
klinken wat minder muzikaal, maar meestal zullen de Smart Harmony noten behoorlijk 
goed klinken.

Als je thuis bent in muziektheorie weet je reeds alles over toonladders, maar voor de 
autodidactische Rock ‘n Rollers is experimenteren een goede optie.

Op de volgende pagina staat een tabel met alle Smart Harmony toonladders.
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Smart Harmony Toonladders
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• Als je klaar bent om op te nemen, druk je op de Tap knop. Wat je speelt wordt nu 
opgenomen (maximaal 14 seconden). Het LCD scherm ziet er zo uit:

LOOPer cOntrOL MOde
Met de Quick Loop functie in de Spider IV kun je snel en makkelijk een gitaarloop 
inspelen om presets te beluisteren of om mee te spelen. Druk op de Quick Loop knop 
om in Looper Control Mode te komen. Je zult zien dat zowel de Tap knop als de Quick 
Loop oplichten.  In Looper Control Mode mode bedien je verschillende loop functies als 
Record, Overdub, Play, Stop and Delete met de Tap knop. Je kunt ook presets wijzigen en 
opslaan terwijl een loop afspeelt.

Presets beluisteren en wijzigen - Een loop opnemen en afspelen om presets 
te beluisteren doe je als zo: Sluit je gitaar aan, kies een preset en volg deze stappen:

• Druk op de Presets knop om in Edit Mode te komen.  Gebruik het pijltje Links om 
naar het LOOP scherm te gaan. Zet Routing op Pre met de Presets knop.

• Druk nu op de Quick Loop knop voor de Looper Control Mode.  De knop gaat 
knipperen en de Tap licht op. In het LCD scherm verschijnt het volgende:

• Om de opname te stoppen en de loop direct af te spelen druk je wederom op Tap. Dit 
stelt het eindpunt van de loop in en zet je loop aan het begin in Play mode.
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• Om de loop te stoppen, druk je op de Quick Loop knop en daarna op de Tap knop. 
Om je loop te wissen, houd je de Tap knop drie seconden ingedrukt.

• Je verlaat Looper Control Mode, door de Quick Loop nogmaals in te drukken. De 
Tap knop krijgt weer zijn normale functie.

Je slaat de gewijzigde instellingen op door een van de Channel knoppen een paar seconden 
ingedrukt te houden, de preset te hernoemen en een Bank locatie ervoor te kiezen. Druk 
tenslotte op de gewenste Channel knop om het opslaan te bevestigen, zoals beschreven 
op pagina 2•2. 

Omdat je de loop laat afspelen voor het versterkermodel (pre), kun je elke preset kiezen. Je 
gitaargeluid zal exact klinken alsof je live speelt. Druk op de Quick Loop knop om tijdelijk 
de Looper Control Mode te verlaten. Kies uit de Channels A, B, C of D om te horen hoe 
ze klinken. Je kunt zelfs banken of Artist presets kiezen (met de pijltjes Omhoog/Omlaag 
en Links/Rechts). Dit is een geweldige manier om snel geluiden te beluisteren.

Als je het afspelen wilt stoppen, druk je weer op Tap. Als je loop goed genoeg klinkt, laat 
je ‘m lekker afspelen. Op pagina 5•3 staat hoe je moet overdubben.

Nu gaan we ook nog een preset aanpassen. Als je de loop even wilt stoppen, druk je op 
de Quick Loop knop om weer in Looper Control Mode te komen. Druk op Tap om het 
afspelen te stoppen. Je kunt het weer starten door op Tap te drukken. Druk op de Presets 
knop voor Edit Mode. Gebruik de pijltjes Links/Rechts om naar het Delay Mix scherm 
van FX3 te gaan. Als je Delay uitstaat, draai je aan de FX3 knop om die aan te zetten. 

Je kunt elke effect parameter veranderen, de toonregeling aanpassen en zelfs een ander 
versterkermodel laden, terwijl de loop blijft afspelen.
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Looper tips

Voor wie geïnteresseerd is in overdubbing en meer geavanceerde looper functies, biedt de 
Spider IV uitkomst. Hoewel de Quick Loop functies allemaal zijn toegewezen aan de Tap 
knop, hebben we de mogelijkheden uitgebreid met ‘quick press’ (kort indrukken) en ‘press 
to hold’ (ingedrukt houden).

Het is natuurlijk niet echt makkelijk om met twee handen gitaar te spelen en ook nog 
knoppen in te drukken, dus je hebt hier veel baat bij een FBV Footcontroller. Met de Tap 
knop van het FBV Shortboard (de       hieronder) kun je de volgende functies bedienen als 
je in Looper Control Mode zit:

F

T

T

Record/Overdub – Druk eerst op de Quick Loop knop (of Function 2        ). Neem de 
eerste loop op, kies een accuraat eindpunt en begin met overdubben...

• Trap de Tap knop in om de opname te starten, maar laat de knop niet los  

• Als je eerste take klaar is, laat je de Tap knop los. Hiermee stel je het eindpunt in en 
begint de eerste overdub te lopen

• De opgenomen loop speelt opnieuw af en wat je nu speelt wordt opgenomen over je 
oorsponkelijke loop heen

• Als je dit alles laat lopen, begint elke keer dat de loop opnieuw start een nieuwe 
overdub. Om dit te stoppen en alles normaal af te spelen, druk je op de Tap knop

Je kunt nu meespelen met de loop. Druk op de Tap knop om het afspelen te stoppen.

F
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Set Out-Point/ Arm Overdub – Hiermee stel je nauwkeurig het eindpunt van je 
loop in en zet je de Overdub mode klaar voor het opnemen van je volgende gitaar take:

• Druk kort op de Tap knop, laat ‘m gelijk weer los en neem je eerste loop op

• Houd de Tap knop ingedrukt op het eindpunt. De loop begint met afspelen

• Als je klaar bent voor de eerste overdub, laat je de Tap knop los en begin je met 
spelen. Zo lang je de loop laat lopen, blijf je in Overdub Mode en blijf je dus steeds 
nieuwe takes opnemen.  

• Om het overdubben te stoppen, en de loop te laten afspelen, trap je op de Tap knop. 
Als je het afspelen ook wilt stoppen, houd je de Tap knop ingedukt

Arm Overdub vanuit Playback – Na het opnemen van een loop, kun je ten allen 
tijde de Overdub Mode starten. Dit doe je door tijdens het afspelen:

• De Tap knop ingedrukt te houden. Als je klaar bent voor de opname laat je de Tap 
knop los en ben je in Overdub Mode

• Om de loop weer gewoon te laten afspelen, druk je op de Tap knop. Druk nogmaals 
op de Tap knop om het afspelen te stoppen

Verlaat Overdub Mode/ Stop Playback – Vanuit Overdub Mode de opname 
stoppen, maar de loop wel laten afspelen, tot een specifiek eindpunt:

• Neem je eerste loop op de gebruikelijke manier op. Start Overdub Mode via een van 
de vooraande methodes

• Terwijl de overdub loopt, stop je het opnemen door de Tap knop ingedrukt te 
houden. De loop speelt wel af, maar er wordt niet meer opgenomen

• Om het afspelen te stoppen, laat je de Tap knop los. Je loop stopt direct met afspelen
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FBV Opties

Als je een FBV Shortboard of Longboard hebt, bedienen alle standaard FBV knoppen, 
zoals Tuner, A, B, C en D, Bank Up en Down, Mod, Delay, Boost, Reverb en Tap Tempo 
de respectievelijke functies op je Spider IV. Het volume en/of wah pedaal kun je ook 
gebruiken om Pitch Glide te bedienen en je kunt voor het volume een minimum en 
maximum waarde toewijzen (zie Hoofdstuk 3 Programmeren en Hoofdstuk 4 
Smart FX. 

Een ander belangrijk voordeel van het gebruik van een FBV is het bedienen van de 
Quick Loop functies met de Tap knop. Dit vergroot de mogelijkheden voor het opnemen, 
overdubben en afspelen in live situaties. In Hoofdstuk 5 Quick Loop staat meer 
informatie over hoe je je FBV kunt gebruiken om loops op te nemen en af te spelen.

De FBV Express en FBV Express MK II bedienen ook een aantal Spider IV functies, 
waaronder Tuner, Preset Select, Tap Tempo, en je kunt een paar effecten toewijzen aan 
het pedaal.

PedaLen
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Firmware Updates: Als je een FBV Mk II foot controller hebt, kun je via je computer de 
interne software van je Spider IV updaten, als er een softwareupdate uitkomt.

Check ook de Line 6 website regelmatig voor de nieuwste info over updates en update 
instructies. Je kunt hier ook de FBV MkII uitgebreide handleiding, downloaden waarin 
je nog meer details vindt over het gebruik van de nieuwe FBV MkII footcontrollers.

Op de FBV Express MkII hebben we de knoppen een nieuwe functionaliteit gegeven:

• Voor het stemapparaat houd je de knop van het huidige Channel ingedrukt

• Houd de knoppen A en B of de knoppen C en D tegelijk ingedrukt voor Looper 
Control Mode. De knop van het huidige Channel bedient de loop, net als de Tap 
knop op je Spider IV

• Om Looper Control Mode te verlaten, druk je wederom op A+B of C+D

• Je kunt de Looper Control Mode verlaten tijdens het afspelen van de loop, een 
andere preset laden en weer terugkeren naar Looper Control Mode

FBV Shortboard MkII: Het nieuwe FBV Shortboard Mk II heeft een extra schakelaar 
genaamd Function 2. Hiermee kun je de Quick Loop functie aan of uit zetten, wat het extra 
makkelijk maakt om de Looper Control Mode met je voeten te benaderen. De Function 2 
knop heeft dezelfde functies als de Quick Loop knop op het front van je Spider IV.
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aPPendiX: versterkerMOdeLLen
Hier volgt een korte beschrijving van de versterkermodellen in je Spider IV:

Clean Red -  Gebaseerd op het cleane kanaal van een Marshall® JCM 900, Marshalls 
eerste, echte high gain versterker. Kies dit versterkermodel voor mooie, heldere cleane 
geluiden, warme jazzy klanken, een sprankelend tophoog en genoeg laag. 

Clean Green -  Dit versterkermodel werd ontwikkeld om de cleane geluiden uit de jaren 
‘60 en begin jaren ‘70 te doen herleven. We modelleerden een Hiwatt® Custom 100 uit 
1973. We maakten het geluid breder en wat strakker in het laag voor een rinkelend resultaat.

Twang Red -  Dit versterkermodel is gebaseerd op onze analyse van Fender® versterkers 
uit de jaren ‘60, met name een Blackface ’65 Twin Reverb®. Glazige hoge tonen plus de 
attack en bite voor het betere chick’n pick’n. Pas als je de Drive knop ver opendraait, wordt 
het een beetje crunchy.

Twang Green - Er gaat niets boven het klassieke geluid van een Fender® blackface 
Deluxe Reverb®, de heilige graal voor blues-, country- en rootsgitaristen.

Class A Red -  Dit versterkermodel is gebaseerd op een Vox® AC-30 met een vernieuwd 
en uitgebreid TBX toonregeling. We zochten naar het vroeg-Britse pop/rock geluid waar de 
Engelse Invasion bands om bekend stonden.

Class A Green -  Je ziet steeds vaker moderne versterkers die klassieke geluiden prachtig 
doen herleven. Dit is onze versie van het EL84 circuit van een Divided By 13 9/15 Model. 

Blues Red - Dit model is gebaseerd op het beroemde tweed geluid van een ’53 Fender® 
wide panel Deluxe, een geluid waar iedereen van houdt  
 
Blues Green -  Blues Green is gebaeerds op een Gretsch® 6156, een 1960 1x10 combo 
uit de tijd dat Rock ‘n Roll de Blues op grote hoogte bracht. Voeg wat Reverb toe en Slap 
Echo: be-bop-alu-la!

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen 
en omschrijvingen zijn slechts geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren. HIWATT® 
is een geregistreerd handelsmerk van de Fernandes Company. FENDER® DELUXE REVERB® en TWIN REVERB® zijn geregistreerde 
handelsmerken van Fender Musical Instruments Corporation.VOX® is een geregistreerd handelsmerk van Vox R&D Limited. MAR-
SHALL® is een geregistreerd handelsmerk van Marshall Amplification Plc. GRETSCH® is een geregistreerd handelsmerk van Fred W. 
Gretsch Enterprises, Ltd.
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Crunch Red - Dit geluid werd gemaakt tijdens onze studie van een Marshall® Plexi 50 
Watt uit 1968 die werd gebruikt door een aantal vroege metal bands. Het Crunch model 
heeft een bredere toonregeling dan de oorspronkelijke gejumperde Marshall® versterker 
had. Zelfs bij de hoogste Drive instellingen kun je de mids nog flink opvoeren.  

Crunch Green - Onze interptretatie van een Orange® AD-30TC, een 30 watt, Klasse 
A top uit 2005. Een puur Brits karakter dat 60-er jaren crunch naar nieuwe hoogten voert.

Hi Gain Red - Plexi op steroïden! Dit versterkermodel is gebaseerd op een Marshall® 
Plexi 100 uit 1968 met een paar extra’s. De combinatie van een Variac en de doorgeluste 
ingangen resulteren in de beruchte Brown Sound: Vlammen uit je speakers!

Hi Gain Green - Hi Gain Green is geïnspireerd op een Diezel® Herbert, de 180 watt 
Ducati van topklasse gitaarversterkers, met een enorm, strak laag. 

Metal Red - Dit versterkermodel is gebaseerd op een klassieke Mesa/Boogie® Dual 
Rectifier®, met enkele verbeteringen. Het eindresultaat is een modern karakter met een 
groots en strak laag. Het geluid reageert snel en klinkt krachtig. Een goede keuze voor een 
strak high gain Metal geluid met veel punch.  

Metal Green - Dit geluid werd gemaakt met in ons achterhoofd een agressieve high gain 
versterker, voorzien van een unieke Mid regelaar, waarmee je dit model door een enorm 
geluidenspectrum draait. Met de knop op het minimum hoor je een fuzz achtig geluid. Maar 
als de Mid op twaalf uur staat, krijg je een romiger high gain geluid. Met de Mid regelaar 
voluit lijkt het meer op een Klasse A geluid. En dan heb je nog alle gebieden ertussenin...

Insane Red - Dit model is ons ’klaar om te shredden’ rode kanaal van een Mesa/Boogie® 
Dual Rectifier®. Het is een combinatie van de intensiteit en impact van Metal Red, maar 
met veel meer mid en bite voor een geluid waarbij je ribben kraken en je hersens smelten.

Insane Green - Ons doel met Insane was te kijken hoeveel distortion we je konden 
bieden zonder een milieuramp te veroorzaken. Dit model heeft obsceen veel gain, zonder dat 
je teveel definitie en karakter verliest. Het resultaat is veel meer laag en speakerkarakter dan 
bij andere kleinere versterkers. Dus gooi open die Drive knop en grijp de macht!

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productna-
men en omschrijvingen zijn slechts geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren. 
ORANGE® is een geregistreerd handelsmerk van Orange Personal Communications Services Ltd. MARSHALL® is een geregistreerd 
handelsmerk van Marshall Amplification Plc. MESA/BOOGIE® en RECTIFIER® zijn geregistreerde handelsmerken van Mesa/Boogie, 
Ltd. DIEZEL® is een geregistreerd handelsmerk van Diezel GMBH.




